
 

СПИСЪК на допуснатите кандидати, подали заявление за участие в 

конкурс за длъжността „началник на регионално управление на 

образованието”, Регионално управление на образованието – Русе 

 
Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-392/06.03.2018 г. на министъра 

на образованието и науката, реши: 

 

Допуска до конкурс следните кандидати: 

1. Росица Георгиева 

2. Росица Кунчева 

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 22.03.2018 г. от 10:00 часа в сградата 

на МОН, находяща се в гр. София, бул. "Дондуков“ 2А, зала на ІV етаж. Същият ден ще 

бъде проведено интервюто с кандидатите, издържали теста. 

 

Допуснатите кандидати е необходимо да носят документ за самоличност. 

 

Списък на документите, които началникът трябва да познава: 

� Закон за предучилищното и училищното образование  

� Закон за професионалното образование и обучение 

� Закон за достъп до обществена информация 

� Закон за държавния служител 

� Закон за администрацията 

� Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г. и ПМС № 332/22-12-

2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г. 

� Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор 

� Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на 

образованието 

� Кодекс на труда  

� Административнопроцесуалния кодекс 

�  Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, Наредбата за 

условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната 

администрация, Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, 

Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, и други 

нормативни актове, специфични за изпълнението на държавната служба 

� Наредба за приобщаващото образование 

� Наредба № 1 от 8.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез 

работа (дуално обучение)  

� Наредба № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални 

знания, умения и компетентности  

� Наредба № 2 от 24.01.2017 г. за регистъра на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование 



� Наредба № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните 

зрелостни изпити 

� Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване 

� Наредба № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на 

лицата, търсещи международна закрила 

� Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план 

� Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране  и заплащане на труда 

� Наредба № 5 от 30.11.2017 г. за общообразователната подготовка 

� Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование  

� Наредба № 6 от 11 август 2016 г за усвояването на българския книжовен език   

� Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните 

помагала  

� Наредба № 6 от 28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на 

общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование 

� Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование  

� Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование 

� Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното 

образование 

� Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяването на резултатите от обучението на 

учениците 

� Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти  

� Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование 

� Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование, приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г. 

 

СПИСЪК на недопуснатите кандидати по документи за участие в 

конкурсна процедура за длъжността „„началник на регионално управление 

на образованието”, Регионално управление на образованието – Русе 
 

Няма недопуснати кандидати. 

 

 

 

 

 

 
 

СОНЯ МЕЛОЯН 

Председател на конкурсната комисия 

 


